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বিিবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম 

 

িম্মাবনত িভাপবত,  

িহকমীবৃন্দ,  

বিিবিদ্যালয়িমূক্হর ভাইি-চ্যাক্েলরগর্,  

বিবভন্ন শদক্ের কূটননবতকবৃন্দ,  

িম্মাবনত বেক্ষকমন্ডলী,  

কৃবত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,  

 

সুবধবৃন্দ।  

আিিালামু আলাইমকুম।  

উচ্চ বেক্ষার শক্ষক্ত্র শমধািী ও কৃবত ছাত্রছাত্রীক্দর মক্ে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ ণপদক বিতরর্ অনুষ্ঠাক্ন উপবিত িিাইক্ক আবম 

আন্তবরক শুক্ভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

আপনারা যারা স্বর্ ণপদক অজণন কক্রক্ছন, আপনাক্দর জন্য রইল আমার প্রার্ঢালা অবভনন্দন। শমধািী ছাত্র-ছাত্রী বহক্িক্ি 

আপনারা জ্ঞাক্নর জগক্ত এক্ককটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আপনারা এই িাফক্ে একবদক্ক শযমন আপনাক্দর মাতা-বপতা, বেক্ষকমন্ডলী 

শগৌরিাবিত হক্য়ক্ছন, শতমবন  শদেিািীও আোিাদী হক্য়ক্ছ।  

আবম আো করি, বেক্ষা জীিক্ন শযমন কক্র আপনারা কৃবতক্ের স্বাক্ষর শরক্খক্ছন, ভবিষ্যক্ত কম ণজীিক্নও বনক্জক্দর 

শমধা, শদেক্প্রম, তযাগ ও বতবতক্ষার মােক্ম শদে ও জাবতর উন্নয়ক্ন আপনারা অগ্রর্ী ভূবমকা পালন করক্িন।  

কারর্ বেবক্ষত জাবত ছাড়া শদে উন্নত হয়না। দাবরদ্রমুক্ত শদে গঠন করক্ত হক্ল বেবক্ষত জাবত প্রক্য়াজন। বেক্ষার জন্য শয 

অর্ ণ িরকাবর বেক্ষা প্রবতষ্ঠান খরচ্ করক্ছ তা এ শদক্ের জনগক্র্র অর্ ণ, কৃষক-শ্রবমক্কর ঘাম ও রক্ক্তর উপাজণন।  

শিজন্য গরীি-দুঃখী মানুক্ষর কোক্র্ এিং তাঁক্দর অর্ ণননবতক মুবক্ত অজণক্ন আপনাক্দর প্রবতজ্ঞািদ্ধ হক্ত হক্ি। আবম 

আোিাদী ভবিষ্যক্ত শদে ও জাবতক্ক আপনারা যর্াযর্ ও িঠিক শনতৃেদাক্ন িক্ষম হক্ি।  

সুবধবৃন্দ,  

আমরা িরকার পবরচ্ালনার দাবয়েভার গ্রহর্ করার পর বেক্ষা, স্বািয, খাদ্যবনরাপত্তা এিং িামাবজক বনরাপত্তা খাক্ত 

ব্যাপক কম ণসূবচ্ িাস্তিায়ন কক্র যাবচ্ছ। বিগত িাক্ড় বতন িছক্র বেক্ষাখাক্ত একটি বিপ্লি িাবধত হক্য়ক্ছ।  

২০১০ িাক্ল স্বাধীন িাংলাক্দক্ে প্রর্মিাক্রর মত আমরা একটি িমবিত বেক্ষানীবত গ্রহর্ কক্রবছ। এ বেক্ষা নীবতক্ত 

গর্বেক্ষা শর্ক্ক শুরু কক্র প্রার্বমক, মাদ্রািা, উচ্চবেক্ষা পয ণন্ত িকল পয ণায়ক্ক যর্াযর্ গুরুে প্রদান করা হক্য়ক্ছ।  

বেক্ষাক্ক্ষক্ত্র আমরা আমূল পবরিতণন বনক্য় এক্িবছ। মােবমক পয ণায় পয ণন্ত বিনামূক্ে িই বিতরর্ করবছ। প্রার্বমক ও 

বনম্ন-মােবমক পয ণাক্য় িমাপনী পরীক্ষা চ্ালু করা হক্য়ক্ছ।  

ক্রমিধ ণমান ছাত্র-ছাত্রীর চ্াপ শমাকাবিলায় আমরা ভাল স্কুলগুক্লাক্ত একাবধক বেফট চ্ালু কক্রবছ। ২০ হাজার ৫০০ 

বিদ্যালক্য় মাবিবমবিয়া ক্লািরুম িাপন করা হক্চ্ছ। গরীি-শমধািী ছাত্রছাত্রীক্দর জন্য উপ-বৃবত্তর পবরমার্ এিং িংখ্যা বৃবদ্ধ করা 

হক্য়ক্ছ। প্রার্বমক ও মােবমক পয ণাক্য় এ পয ণন্ত প্রায় ৫০ হাজার বেক্ষক বনক্য়াগ শদওয়া হক্য়ক্ছ।  



আমাক্দর িাস্তিমূখী পদক্ক্ষপ গ্রহক্র্র ফক্ল এিএিবি এিং এইচ্এিবি পরীক্ষায় পাক্ির হার েতকরা ৮০ ভাগ ছাবড়ক্য় 

শগক্ছ।  

আগ্রহী শকউ যাক্ত উচ্চবেক্ষা শর্ক্ক িবিত না হয় শিজন্য আমরা িরকাবর ও শিিরকারী উক্দ্যাক্গ নতুন নতুন 

 বিিবিদ্যালয় িাপক্নর উক্দ্যাগ বনক্য়বছ। শিিরকাবর খাক্ত বিিবিদ্যালয় িাপন উৎিাবহত করবছ।  

পাঁচ্ িছর আক্গ বিিবিদ্যালয় পয ণাক্য় ছাত্র-ছাত্রীর িংখ্যা বছল মাত্র আট লাখ। আর আজ শিই ছাত্র-ছাত্রীর িংখ্যা ২২ লাখ 

ছাবড়ক্য় শগক্ছ।  

িংখ্যার বদক শর্ক্ক বিিবিদ্যালয় পয ণাক্য় ছাত্র-ছাত্রীর িংখ্যা িাংলাক্দে এখন বিক্ি চ্তুর্ ণ িাক্ন। চ্ীন, ভারত, 

ইক্ন্দাক্নবেয়ার পক্রই িাংলাক্দক্ের অিিান। এটি একটি বিোল একটি অজণন। এ অজণন িম্ভি হক্য়ক্ছ আমাক্দর িরকাক্রর দৃঢ়, 

িবলষ্ঠ ও সুদূরপ্রিারী পদক্ক্ষক্পর ফক্ল।  

সুবধবৃন্দ,  

উচ্চবেক্ষার বিবভন্ন কায ণক্রম পবরচ্ালনা ও প্রক্য়াজনীয় বদকবনক্দ ণেনার জন্য িি ণকাক্লর িি ণক্শ্রষ্ঠ িাঙাবল জাবতর বপতা 

িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমান ১৯৭৩ িাক্ল বিিবিদ্যালয় মঞ্জুরী কবমেন প্রবতষ্ঠা কক্রন।  

িতণমাক্ন পািবলক বিিবিদ্যালক্য়র িংখ্যা ৩৪টি এিং শিিরকাবর বিিবিদ্যালক্য়র িংখ্যা ৬২টি। শিিরকাবর 

বিিবিদ্যালয়িমুক্হর প্রোিবনক ও একাক্িবমক কায ণক্রম গবতেীল করার লক্ক্ষয আমরা ২০১০ িাক্ল শিিরকাবর বিিবিদ্যালয় 

আইন পাে কবর।   

শিিরকাবর বিিবিদ্যালয়িমূক্হর বেক্ষার মান বনর্ ণক্য়র জন্য একটি স্বাধীন এবক্রবিটিেন কাউবেল গঠক্নর বিষয়টি 

আমাক্দর িবক্রয় বিক্িচ্নায় রক্য়ক্ছ।  

এ ছাড়াও বিক্দেী উচ্চবেক্ষা প্রবতষ্ঠানিমূহ যাক্ত িাংলাক্দক্ে বনয়ম-কানুক্নর আওতায় তাক্দর োখা িাপন অর্িা বেক্ষা 

কায ণক্রম পবরচ্ালনা করক্ত পাক্র, এ লক্ক্ষয প্রর্ীত বিবধমালা পয ণাক্লাচ্নার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতািম্পন্ন কবমটি গঠন করা হক্য়ক্ছ।  

শদক্ের পািবলক বিিবিদ্যালয়গুক্লা আবর্ ণক বিষক্য় িম্পূর্ ণভাক্ি িরকাক্রর ওপর বনভ ণরেীল। পািবলক 

বিিবিদ্যালয়িমূক্হর উন্নয়ন িাক্জক্টর ১০০ ভাগ এিং রাজস্ব িাক্জক্টর ৯০ ভাগ িরকার বদক্য় র্াক্ক। িরকাবর অক্র্ ণর উপর 

অতযবধক বনভ ণরেীলতা প্রকৃতপক্ক্ষ বিিবিদ্যালয়িমূক্হর স্বায়েোিক্নর অবধকারক্ক খি ণ করক্ছ।  

এ অিিা শর্ক্ক পবরত্রার্ পাওয়ার উপায় শির করার জন্য আবম িংবিষ্ট িিাইক্ক অনুক্রাধ করবছ। িকল বিিবিদ্যালয়/ 

বেক্ষা প্রবতষ্ঠান একটা ট্রাষ্ট ফান্ড গক্ড় তুলক্ত পাক্র। এই ফাক্ন্ড প্রাক্তর্ ছাত্রছাত্রীরা অনুদান বদক্ত পাক্রন। দানেীল ব্যবক্তরাও 

অনুদান বদক্ত পাক্রন। এ অনুদাক্নর টাকা ইনকাম ট্যাক্স মুক্ত হক্ি।  

সুবধবৃন্দ,  

গত িাক্ড় বতন িছক্র আমরা শমাট ৭টি পািবলক বিিবিদ্যালয় প্রবতষ্ঠা কক্রবছ। এছাড়াও আরও ৫টি নতুন পািবলক 

বিিবিদ্যালয় প্রবতষ্ঠার লক্ক্ষয আইক্নর খিড়া প্রত্ততত্তত করা হক্য়ক্ছ। এগুক্লা হল: িঙ্গিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমান শমবরটাইম 

বিিবিদ্যালয়, ইিলামী আরবি এযাবফবলক্য়টিং বিিবিদ্যালয়, বিবজটাল ইউবনভাবি ণটি িাংলাক্দে, খুলনা কৃবষ বিিবিদ্যালয় এিং 

িবরোল শমবরন বিিবিদ্যালয় । শদক্ের স্বাধীনতার পর শকান একক িরকাক্রর আমক্ল এটাই িক্ি ণাচ্চ অজণন। এছাড়া আমরা 

শটক্সটাইল বিিবিদ্যালয়, শমবিক্কল বিিবিদ্যালয় ও নতুন চ্ারটি কৃবষ বিি বিদ্যালয় প্রবতষ্ঠা কক্রবছ।  

িতণমান বিক্ি বেক্ষা ও গক্িষর্া প্রধানতুঃ তথ্য ও শযাগাক্যাগ প্রযুবক্ত বনভ ণর। িাংলাক্দক্েও প্রযুবক্তর দ্রুত প্রিার ঘটক্ছ। 

Bangladesh Research and Education Network (BdREN) প্রবতষ্ঠা করা হক্য়ক্ছ।  

এই শনটওয়াক্কণর মােক্ম শদক্ের িকল বিিবিদ্যালক্য় উচ্চগবতর বনরিবচ্ছন্ন ইন্টারক্নট িংক্যাক্গর কাজ শুরু হক্য়ক্ছ। 

ইক্তামক্ে ৬টি বিিবিদ্যালক্য়র এ িংক্যাগ িাবপত হক্য়ক্ছ। অিবেষ্ট বিিবিদ্যালয়গুক্লাক্কও আগামী এক িছক্রর মক্ে 

শনটওয়াক্কণর আওতায় আনা হক্ি।  

উচ্চবেক্ষার দ্বার শযন িকক্লর জন্য অিাবরত র্াক্ক শিজন্য আমরা পদক্ক্ষপ বনক্য়বছ। মেবিত্ত ও বনম্নবিত্ত পবরিাক্রর 

শছক্ল-শমক্য়ক্দর পড়াক্লখায় িহায়তা প্রদাক্নর জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রীর এডুক্কেন ট্রাস্ট গঠন কক্রবছ। এ তহবিক্ল এক হাজার 

শকাটি টাকা িরাদ্দ শদওয়া হক্য়ক্ছ। পাোপাবে শিাস্যাল কক্প ণাক্রট শিটর শর্ক্ক এই তহবিক্ল আরও অর্ ণ িংগ্রহ করা হক্চ্ছ।  



১৯৯৬ িাক্ল িরকার পবরচ্ালনার দাবয়ে বনক্য় আমরা উন্নত গক্িষর্া পবরচ্ালনার জন্য শদক্ের ইবতহাক্ি প্রর্মিাক্রর মত 

একটি পৃর্ক উন্নয়ন ও গক্িষর্া তহবিল গঠন কবর। বিবভন্ন শক্ষক্ত্র গক্িষর্া পবরচ্ালনার জন্য বিক্েষ বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত অনুদান চ্ালু 

করা হয়। বিক্ির বিবভন্ন নামকরা বিিবিদ্যালক্য় বপএইচ্বি এিং উচ্চতর পড়াশুনার জন্য আমরা িঙ্গিন্ধু বৃবত্ত চ্ালু কবর। বকন্তু 

পরিতীকাক্ল বিএনবপ-জামাত শজাট িরকার এই কম ণসূবচ্ িন্ধ কক্র শদয়।  

এিার দাবয়ে শনওয়ার পর আমরা পুনরায় এই কম ণসূবচ্ চ্ালু কক্রবছ। পাোপাবে উচ্চ বেক্ষা গ্রহক্র্র জন্য িঙ্গিন্ধু 

শফক্লাবেক্পর অনুদাক্নর পবরমার্ও বৃবদ্ধ করা হক্য়ক্ছ।  

বিিবিদ্যালয়গুক্লাক্ক উন্নত মানিমৃদ্ধ এিং তাক্দর জিািবদবহতা বনবিত করার জন্য আমরা উচ্চবেক্ষা কবমেন গঠন 

করার নীবতগত বিদ্ধান্ত গ্রহর্ কক্রবছ। এটি হক্ি একটি স্বায়েোবিত স্টাটিউটবর িবি। যার দাবয়ে হক্ি বেক্ষা এিং গক্িষর্ার 

মানক্ক উন্নত করা।  

সুবধবৃন্দ,  

বিক্ির দরিাক্র আমাক্দর মার্া উঁচু কক্র দাঁড়াক্ত হক্ল আমাক্দরক্ক বেক্ষা, বেল্প, িাবর্জয িকলক্ক্ষক্ত্র প্রবতক্যাবগতামূলক 

বিক্ি িান কক্র বনক্ত হক্ি।  

একটি জনিহুল শদে হওয়া িক্েও আমরা খাক্দ্য স্বয়ংিম্পূর্ ণতা অজন ণ কক্রবছ। িাক্ড় বতন িছক্র ১০ েতাংে দাবরদ্র হ্রাি 

কক্রবছ। আমাক্দর শয কৃবতে তা শদক্ে ও বিক্দক্ে প্রেংবেত হক্য়ক্ছ।  

আমাক্দর উন্নয়ন অগ্রযাত্রাক্ক অব্যাহত রাখক্ত হক্ল গর্তন্ত্র চ্চ্ ণাক্ক অব্যাহত রাখক্ত হক্ি। অতীক্ত গর্তক্ন্ত্রর 

ধারািাবহকতা না র্াকায় শদক্ের উন্নয়ন িাধাগ্রস্ত হক্য়ক্ছ।  

সুবেবক্ষত এিং দক্ষ মানিিম্পদ ততবরর মােক্ম আমরা িাংলাক্দেক্ক একটি আধুবনক, উন্নত, প্রগবতেীল এিং মেম 

আক্য়র শদে বহক্িক্ি প্রবতবষ্ঠত করক্ত পারি ইনোআল্লাহ, এ বিিাি আমার আক্ছ।  

আসুন একটি আত্ম-ময ণাদােীল জাবত বহক্িক্ি বিক্ির বুক্ক মার্া উঁচু কক্র দাড়াক্নার জন্য িকক্ল একক্যাক্গ কাজ কবর।  

কৃবত ছাত্র-ছাত্রীক্দর আিারও অবভনন্দন জাবনক্য় আমার িক্তব্য শেষ করবছ।  

 

শখাদা হাক্ফজ। 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাক্দে বচ্রজীিী শহাক। 

... 


